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 چكيده:  
ي اظ هٌبثغ تزسيس پصيط تَليس استفبزُ اظ اًطغيْبي تزسيسپصيط ثرظَص اًطغي ثبز ثِ ػٌَاى يى

اًطغي الىتطيىي، زض سبلْبي اذيط هَضز تَرِ فطاٍاًي لطاض گطفتِ است. اٍليي گبم زض احساث 
هعاضع ثبزي، اًزبم هطبلؼبت اهىبى سٌزي است وِ ّسف آى اضظيبثي اهىبى پصيط ثَزى 

يه سبيت  تأسيس يه ًيطٍگبُ ثبزي اظ لحبظ فٌي، التظبزي ٍ ظيط سبذتْبي هَضز ًيبظ زض
ثبشس. ثطآٍضز اًطغي تَليسي سبليبًِ ًيطٍگبُ،  ّبي ثبزي هؼيي هي هشرض ثب استفبزُ اظ تَضثيي

ًَع، ظطفيت ٍ تؼساز تَضثيي ّبي استفبزُ شسُ زض چيسهبى ًيطٍگبُ، ًحَُ اتظبل ثِ شجىِ 
سطاسطي يب هحلي ٍ پبضاهتطّبي شجىِ هَاضزي ّستٌس وِ ثبيس زض يه هطبلؼِ اهىبى سٌزي 

ثب تَرِ ثِ پتبًسيل ثبزي هٌطمِ ًوًَِ )هطاٍُ تپِ(، ثط اسبس زض ايي همبلِ ض گطزًس. هشر

، comfarاطالػبت َّاشٌبسي ٍ ضٍشْبي آهبضي هٌبست ٍ ثب استفبزُ اظ ًطم افعاض
 سٌزي فٌي ٍ التظبزي احساث يه ًيطٍگبُ ثبزي زُ هگبٍاتي ثطضسي شسُ است. اهىبى
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 مقدمه

ظطفياات ساابهًِ ثياابًگط ًيبظهٌااسي ثااِ افااعاي   ،زض ايااطاىطف اًااطغي الىتطيىااي ًگاابّي گااصضا ثااِ آهبضّاابي تَليااس ٍ هظاا 

ضٍز  اًتظاابض هااي ،ّاابي اًزاابم شااسُ ضيااعي ثطاساابس ثطًبهااِ .هااي ثبشااس زض ثراا  تَليااس رْاات تااأهيي تمب اابي ثاابض هگاابٍات 5000

ثاب  ثاط اياي اسابس ٍ     هگابٍات ثابلگ گاطزز.    72550ثاِ ضلواي هؼابزل     1392وشاَض تاب پبيابى سابل     ي ّاب  ظطفيت ًظت شسُ ًيطٍگبُ

هگاابٍات ثااِ ظطفياات   27440 حااسٍززض لِ، سااب 7 طااي يااه زٍضُثبيااس ، 1385پبياابى ساابل  تاابتَرااِ ثااِ ظطفياات ًظاات شااسُ  

 .ًيطٍگبّي وشَض افعٍزُ شَز

ّابي ًاَ ٍ    ثاطزاضي اظ هٌابثغ اًاطغي    ثْاطُ ي اسات واِ   رغطافيابيي زض شاوبض وشاَضّبي   اظ لحابظ ٍ اؼيت   اياطاى  اظ ًگبُ زيگط، 

ّاابي ًااَ ٍ  ثىاابضگيطي ثااي  اظ پااي  اًااطغي ،هااست طااٌؼت ثاطق وشااَض ثبشااس. يىااي اظ اّااساف ثلٌس يآى هوىااي هاازض  تزسيسپاصيط 

 ثبشاس.  ّابي فسايلي هاي    هٌبثغ تزسيسپصيط اًاطغي ثاطاي وابّ  اًتشابض آهيٌاسُ ّابي ظيسات هحيطاي ٍ وابّ  هظاطف ساَذت           

ياس. تابث  ذَضشايس، تَپاَگطافي ٍ ًاَع پَشا        اًطغي ثبز هبًٌس سبيط هٌابثغ اًاطغي زض احاط تجاسيل اًاطغي ذَضشايسي ثَراَز هاي آ        

َ  ُ ٍ طاَضتي يياط يىٌَاذات گاطم شاس     ِ سطح ظهيي سجت هي شَز وِ رَ ظهايي ثا   زض گاطزز.   ًاَاحي هرتلام هتفابٍت     زض فشابض را

ؼٌاَاى هٌجاغ   اساتفبزُ اظ ثابز ث  شاَز.   ٍ ثابز ايزابز هاي   حطوات ًواَزُ   اي ثاِ ًمطاِ زيگاط     تَزُ ّبي َّا اظ ًمطِ، اذتالف فشبضاحط ايي 

 10هايالزي   2020پبن ٍ ضايگبى تَليس اًطغي الىتطيىاي زض حابل گساتطو ضٍظ افاعٍى ثاَزُ ٍ ثاط طجاك پاي  ثيٌاي ّاب تاب سابل             

زضطس ول ثطق رْبى اظ اًطغي ثبز استحظابل ذَاّاس شاس. ّونٌايي ضشاس سابهًِ تَلياس اًاطغي الىتطيىاي اظ اًاطغي ثابز تاب سابل              

 .]7[زضطس پي  ثيٌي شسُ است  40تب 10، ثيي 2040

ثاب تَراِ ثاِ پتبًسايل ثابزي هٌطماِ ًوًَاِ هاطاٍُ تپاِ )ٍالاغ زض شاوبل اياطاى( ٍ ثاط اسابس اطالػابت َّاشٌبساي ٍ                 زض ايي همبلِ 

 سٌزي فٌي ٍ التظبزي احساث يه ًيطٍگبُ ثبزي زُ هگبٍاتي ثطضسي شسُ است.  ضٍشْبي آهبضي هٌبست، هطبلؼبت اهىبى

 

 هطالعات اهكاى سٌجي ًيشٍگاُ هشاٍُ تپِ

ت اهىبى ساٌزي ثبياس ثطضساي ّابي فٌاي ٍالتظابزي شابهل ثاطآٍضز اًاطغي تَلياسي سابليبًِ ًيطٍگابُ، ثطضساي ّابي               هطبلؼب

 .] 2[التظبزي ٍ هطبلؼبت اهىبى سٌزي ثِ شطح تفظيلي ظيط ثبشٌس 

 

 تشآٍسد اًشطي تَليذي سالياًِ ًيشٍگاُ

يبًِ ًيطٍگابُ واِ تابثؼي اظ ساطػت ٍ رْات      زليال تابحيط ػَاهال هتؼاسز ثاط هياعاى ٍظو ثابز، ثاطآٍضز اًاطغي تَلياسي سابل           ِ ث

ٍظو ثاابز اساات، ًيبظهٌااس هحبسااجبت پينيااسُ اي هااي ثبشااس. رْاات ثااطآٍضز اًااطغي تَليااسي، اظ ًااطم افعاضّاابي هتااساٍل ًظيااط       

WASP ،Windpro    ُ ّابي ثابزي وَچاه، ثاِ زليال زلات وابفي اًاساظُ گياطي هشرظابت            استفبزُ هي شاَز. الجتاِ زض ًيطٍگاب

ثابز ساٌزي زض هحال احاساث تاَضثيي، هحبساجبت هاصوَض ضا هاي تاَاى ثاسٍى اساتفبزُ اظ ًاطم افاعاض ًياع               ثبز تَسا  ايساتگبُ ّابي    

اًزبم زاز. هْوتطيي ػَاهال هارحط ثاط رطيابى ٍ اطالػابت هاَضز ًيابظ رْات ثاطآٍضز اًاطغي تَلياسي سابليبًِ ػجبضتٌاس اظ: زازُ ّابي               
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ٌطمااِ، هطبلؼااِ هٌطمااِ اظ ًظااط هٌااغ لاابًًَي، ظيساات   پتبًساايل سااٌزي، زازُ ّااب ٍ ًمشااِ ّاابي تَپااَگطافي ٍ واابضثطي اضا ااي ه  

 هحيطي، فطٌّگي ٍ هطبلؼِ هٌطمِ اظ ًظط ظلعلِ ذيعي ٍ ذبن شٌبسي.

 

 بررسي هاي اقتصادي

هْوتطيي ػَاهل هارحط ػجبضتٌاس اظ: هطبلؼاِ ّعيٌاِ ّابي احاساث هشاتول ثاط ّعيٌاِ ّابي سابظُ، تزْياعات ثطلاي، تاَضثيي ٍ               

بت هٌْسساايه ّعيٌااِ ّاابي هتفطلااِ احااساثه ّعيٌااِ ّاابي ثْااطُ ثااطزاضي ، تؼويااط ٍ  حواال ٍ ًماال ثااِ ساابيته ّعيٌااِ ّاابي ذااسه 

ًگْاساضي )هتغيااط ٍحبثاات(ه ّعيٌااِ ّاابي ذاابضري ًبشااي اظ ػَاهاال پاي  ثيٌااي ًشااسُ شاابهل: ذبهَشااي ذاابضد اظ ثطًبهااِ ٍ حااَازث   

ثَزراِ اظ ططياك اذاص    طجيؼيه ًطخ تٌعيل ٍ ًاطخ تاَضمه زضآهاس حبطال اظ فاطٍو ثاطق ٍ ثاطآٍضز ليوات فاطٍوه هحبساجبت تابهيي            

 ٍام شبهل: ثطآٍضز هيعاى سَز ٍ ثْطُه هحبسجبت هيعاى ٍ هست ظهبى ثطگشت سطهبيِ ٍ هحبسجبت ػسم لطؼيت ّعيٌِ ّب.

 

 مطالعات امکان سنجي مسارع بادي

تراابة ساابيت هٌبساات ثااطاي      هطبلؼاابت اهىاابى سااٌزي فٌااي هااعاضع ثاابزي ثطااَض ولااي شاابهل چْاابض هَ ااَع اطاالي اً    

      ًتراابة هااسل هٌبساات تااَضثيي ثاابزي ، ٍ ااؼيت هَ ااؼي ثاابز ٍاضظياابثي ساابيت ٍهشرظاابت فٌااي ٍواابضثطز آى      ، اهعضػااِ ثاابزي

 هي ثبشس.

 الف( اًتخاب سايت هٌاسة تشاي هضسعِ تادي

 ثطاي اطويٌبى اظ هٌبست ثَزى يه سبيت رْت احساث هعضػِ ثبزي، هظم است هَاضز ظيط ثطضسي شًَس:

 هٌاسة تَدى ٍضعيت تاد: -4

 ثبز اظ لسضت وبفي ثطذَضزاض ثَزُ ٍ رطيبى َّا ثِ هيعاى وبفي يىٌَاذت ٍ ّوگي ثبشس. هظم است 

   كافي تَدى تَاى خشٍجي تَستيي تادي: -2

 ثطآٍضز اٍليِ تَاى ذطٍري ًيطٍگبُ هؼوَه ثب ًطم افعاض اًزبم هي شَز.

  يت صيش ساختاس ّاي هَجَد دس سايت:كفا -9

 ظ حس شيت ظهيي.ربزُ ّب ٍ پل ّب، ٍ تٌس ًجَزى ثي  اشبهل 

  ضثكِ فطاس هتَسط: -1

 زستطسي ثِ آى، وفبيت تَاى اتظبل وَتبُ، هٌبست ثَزى ويفيت ذطَط اًتمبل

  صهيي ٍ ضشايط صيست هحيطي: -5

 زستطسي، هٌبست ثَزى اٍضٍگطافي، ػسم هحسٍزيت اسبسي زض هَاًغ هَرَز زض هسيط ثبز.
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   هَاسد ديگش ضاهل: -6

 اى شضات هؼلك ًظيط ًوه ٍ هبسِ زض َّا ٍ ....ظلعلِ ذيعي پبئيي، لبثل لجَل ثَزى هيع

 ب( اًتخاب هذل هٌاسة تَستيي تادي

 تَاى تَضثيي ّبي ثبزي اًتربة شسُه هٌبست ثَزى 

 ههٌبست ثَزى اضتفبع ّبة هسل اًتربثي زض شطاي  سبيت 

 ِهلبثل لجَل ثَزى احطات تَضثيي ضٍي شجى 

 ه... ى حساوخط، ّبضهًَيه ّب، رطيبى گصضا،  طيت فليىط ٍهزبظ ثَزى پبضاهتطّبي الىتطيىي هبًٌس  طيت تَاى، تَا  

 هلبثل لجَل ثَزى طساي تَضثيي 

 وبفي ثَزى  طيت زستطسي فٌي-Availabilityه 

 ههٌبست ثَزى ليوت هسل اًتربثي 

 ههزبظ ثَزى ذطيس تَضثيي اظ لحبظ لبًًَي 

 

 ج( ٍضعيت هَضعي تاد ٍاسصياتي سايت

 )ٍ ؼيت پستي ٍ ثلٌسي( ثط ثبز هرحط است: هَاًغ، ظثطي سطح ٍ اضٍگطافي طَض ولي شطاي  هحيطي زض سِ هَضزِ ث

 

 آى هطخصات فٌي ٍ هَاسد كاستشد د(

 ُ تَليااس ٍلاات  20000ٍ يااب  6000، 400، 220 ّاابيٍلتبغٍ ّطتااع  50فطواابًس ، زض ثاابزي  اًااطغي الىتطيىااي ذطٍرااي ًيطٍگااب

 ضسس. وٌٌسُ هي تَظيغ ثِ هظطف آى، تَس  سيستن اًتمبل شسُ ٍ ثؼس اظ تحَيل ثِ سيستن لسضت ٍ

 هحل اجشاي طشح( 4-د

لاطاض زاضز. ًيطٍگابُ هاَضز هطبلؼاِ      الجاطظ  ضشاتِ واَُ  اهتاساز  استبى گلساتبى زضشاوبل وشاَض اياطاى ٍ زضوطاًاِ زضيبچاِ ذاعض زض        

احااساث ذَاّااس  تطووٌسااتبىٍ ٍالااغ زض شااوبل ذاابٍضي ايااطاى زض ًعزيىااي هااطظ   اسااتبىتَپااِ زض هحااسٍزُ ايااي  زض شْطسااتبى هاااطاٍُ

ِ هطوع هعضػاِ ثابزي زض   . ]3ٍ5[س گطزي هتاط اظ   1700تاب   1500، اضتفابع  تغيياط  ويلاَهتطي ضٍساتبي هاطاٍُ تپاِ ٍالاغ شاسُ اسات.        سا

ض ثطذاي ًاَاحي   زظضاػاي ثاِ طاَضت زيان ٍ      ّىتابض  100هاَضز ًيابظ   ظهايي   ٍهگابٍات   10ظطفيات ًيطٍگابُ    .سطح زضياب هاي ثبشاس   

 زض ًظط گطفتِ شسُ است. فبلس پَش  گيبّي

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 ] 1[هشاٍُ تپِ(  –هحل اجشاي طشح)استاى گلستاى : 4ضكل 

 سايتدستشسي تِ  ّايهسيش( 2-د

، ًىاابت هْوااي زض هحاال ثااِ شااجىِ ثااطق سطاسااطي ٍ هظااطف وٌٌااسگبى ثااطق اتظاابلّاابي زستطسااي ٍ اهىاابى  ٍرااَز راابزُ

 (هَلؼيت تَپَگطافي هٌطمِ ضا ًوبي  هي زّس.3( هسيط زستطسي ثِ سبيت  ٍشىل )2سبيت هي ثبشٌس. شىل)

 

 ]4[ ًقطِ ساُ دستشسي تِ سايت :2ضكل
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 ]8[عكس هاَّاسُ اي اص هَقعيت تَپَگشافي هٌطقِ :9ضكل

 ايستگاُ تادسٌجي هشاٍُ تپِ ( 9-د

تؼييي ضغيان ثابز هٌابطك هساتؼس ٍ ثابزذيع، هظم اسات هطابثك ثاب اساتبًساضز، ايساتگبُ ّابي حجات آهابض ثابز ثاِ اضتفابع                 رْت 

سٌسااَضّبي زليااك زض هحاال ّاابي هااَضز ًظااط احااساث ٍ ثااِ هااست حااسالل يااه ساابل هااَضز ثْااطُ  هتااط ٍ هزْااع ثااِ  40 حااسالل

 ثطزاضي لاطاض گيطًاس تاب ضغيان ثابز هٌطماِ رْات هحبساجِ اًاطغي لبثال استحظابل اظ ثابز هٌطماِ زض طاَل سابل هشارض گاطزز.                 

ِ ايستگبّ  4( تاب  2006آگَسات   31)  1385شاْطيَض   9اظ  ضاآهابض ثابز   ، تَسا  سابظهبى اًاطغي ّابي ًاَ اياطاى ًظات گطزياسُ         ي وا

 40ٍ  30، 10اساات. ايسااتگبُ هزْااع ثااِ سٌسااَضّبي ثبزسااٌزي زض اضتفبػاابت    ًوااَزُ( ثطزاشاات 2008هااي  24)    1387ذااطزاز 

 هي ثبشس. هتطي 37.5ٍ  30هتطي ٍ سٌسَض رْت ثبز زض اضتفبػبت 

 طشاحي ًيشٍگاُ تادي هشاٍُ تپِ (1-د

هگاابٍاتي اضائااِ شااسُ اساات. ايسااتگبُ  2ح پاابضن ثاابزي ثااب تااَضثيي ّاابي ثااب تَرااِ ثااِ شااطاي  ثاابز هٌطمااِ ٍ هحبسااجبت، طااط

ٍالااغ شااسُ اساات. ًتاابيذ ًشاابى هااي  هتااطي 1540ٍ زض اضتفاابع  ثبزسااٌزي هااَضز اسااتفبزُ زض ايااي ططاحااي زض سااوت يااطة ساابيت

 هتط اظ سطح ظهيي هي ثبشس. 40هتط زض حبًيِ زض اضتفبع  6زّس وِ هيبًگيي سطػت ثبز 

 ش دس طشاحيعَاهل هحيطي هَث (5-د

ظثاطي ساطح ٍ سابذتبض تَپاَگطافي ظهايي اسات. ظثاطي        ٍاثساتِ ثاِ   ضفتبض تاَزُ ّابي ّاَا زض ٌّگابم حطوات،       :صتشي صهيي

. ساطح آة ٍ ساطَح فبلاس    هاي شاَز  سطح ثيبًگط اططىبن ساطح ثاَزُ ٍ ثبػاج وابّ  ساطػت رطيابى ّاَا زض هزابٍضت ساطح          

ّااب ٍ شااْطّب ظثااطي  رٌگاالزاشااتِ، اهااب ط سااطػت رطياابى ّااَا پَشاا  گياابّي، ظثااطي ووتااطي زاضًااس، ثٌاابثطايي تااأحيط ووتااطي ثاا
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ّب رطيابى ّاَا هتاطاون شاسُ ٍ ثٌابثطايي چگابلي اًاطغي ثيشاتطي ًساجت ثاِ رطيابى ّاَاي هشابثِ ثاط                ثيشتطي زاضًس. زض ثبهي تپِ

 .( اضائِ شسُ است4( ٍ شىل )1) رسٍلزض  فطاظ سطَح ّوَاض زاضز. والس ثٌسي ظثطي هٌطمِ

 

 صتشي هٌطقِ كالس تٌذي :4جذٍل 

Sector Roughness Orography [%] 

No. Angle [°] Changes Ref.[m] speed-up [%] RIX dRIX 

1 0 1 0/013 0 5/8 2/8 

2 30 1 0/012 0 1/8 1/3 

3 60 1 0/013 -0/44 0/2 -0/9 

4 90 1 0/013 -0/48 1/8 1/8 

5 120 1 0/017 -1/14 1 0/2 

6 150 1 0/017 -0/79 1/8 0 

7 180 2 0/017 -1/01 2/4 2/4 

8 210 1 0/015 -0/64 0/9 0/6 

9 240 1 0/02 -0/8 0 -0/5 

10 270 1 0/022 -0/84 0 -0/3 

11 300 1 0/021 -0/93 0 -0/4 

12 330 1 0/019 -0/66 1/3 0/4 

All     1/4 0/6 
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 هٌطقِ تشحسة سًگ قطاع( ٍ كالس تٌذي صتشي  42قطاع تٌذي ) : 1ضكل 

 

 تجضيِ ٍ تحليل دادُ ّاٍ هطالعات آهاستاد (6-د

رْات ثابز    شاَز  ّوابًطَض واِ هشابّسُ هاي    زازُ ّابي حبطال اظ ايساتگبُ ثبزساٌزي ثاِ طاَضت شيال ذالطاِ شاسُ اسات.           

 يبلت شطق ٍ شوبل شطلي هي ثبشس.

 

 دادُ ّاي ايستگاُ تادسٌجي :2جذٍل

 (mاستفاع اًذاصُ گيشي) (m/sهتَسط سشعت اًذاصُ گيشي ضذُ)

4/5 10 

8/4 30 

6 40 
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 هٌحٌي ٍايثَل ايستگاُ : 5ضكل 

 هتشي 11اطالعات پايِ دس استفاع  : 9جذٍل 

Sector Wind Climate Power Quality 

No. angle [°] f [%] Weibull-A 

[m/s] 

Weibull-k Speed [m/s] Power [W/m²] ΔU [%] 

1 0 1/3 1/7 0/99 1/72 19 -7/17 

2 30 2/5 5 1/95 4/43 104 6/57 

3 60 20/1 9 3/23 8/03 428 2/15 

4 90 17/7 8/6 2/72 7/62 404 2/00 

5 120 4/5 4 1/76 3/55 60 1/65 

6 150 9/8 5/4 2/35 4/83 114 3/43 

7 180 9/6 6/6 1/91 5/87 249 1/99 

8 210 5/2 6/1 1/92 5/41 193 3/30 

9 240 5/7 6/4 1/78 5/66 240 3/01 

10 270 9/3 5/8 1/63 5/15 202 -1/17 

11 300 12 4/9 2 4/32 94 1/22 

12 330 2/3 2/1 1/5 1/89 11 -1/11 

All (emergent) 5/94 253  

Source data 5/82 252  
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 ًوَداس گلثاد ايستگاُ تادسٌجي هشاٍُ تپِ  :6ضكل 

 

 

 تغييشات هاّاًِ سشعت تاد : 7ضكل 

 

 

تغييرات ماهانه متوسط سرعت باد

0

2

4

6

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ماه

[m
/s

]
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 تَستيي ّاي تادي (7-د

 ستن ّاي هثذل اًشطي تادسي (4-7-د

اًااطغي ثاابز ضا ثااِ اًااطغي   ( Wind Energy Conversion System- WECSّاابي هجااسل ثاابز )  سيسااتن

 (8)زض شاىل   WECSػوال وٌٌاس. طاطح ولاي      ثابز تغيياطات  هظم اسات اياي سيساتن ّاب ثاط اسابس       وٌٌاس.   الىتطيىي تجسيل هي

تااَضثيي ّاابي ثاابزي زض وٌااس.  بهي غًطاتااَض ّوبٌّاا  هاايسااطػت پاابييي ثاابز ضا ثااب سااطػت ثاا، ًشاابى زازُ شااسُ اساات. گيااطثىس

زاضاي ، واِ ثاطاي ساٌىطٍى شاسى     شاَز  ثِ هٌظاَض حاصف گياطثىس اظ غًطاتَضّابي ساطػت پابييي چٌاس لطجاي اساتفبزُ هاي           رسيس

هزْاع ثاِ وٌتاطل ظاٍياِ ًاَن پاطُ ّساتٌس واِ ثاِ هٌظاَض            ّاب  سين پيچ هيساى يب تحطيه هغٌبطيس زائن ّساتٌس. ثؼياي تاَضثيي   

تَاًٌاس اظ ًاَع    شاَز. غًطاتَضّاب هاي    ضًٍاس. ساطػت ثابز تَسا  ثبزساٌذ ّاب اًاساظُ گياطي هاي          همساض تَاى تَليسي ثِ وبض هي وٌتطل

شاَز. زض سيساتن ّابي ساطػت      زض ًاَع اٍل اظ سيساتن تحطياه ياب هغٌابطيس زائان اساتفبزُ هاي        واِ  سٌىطٍى يب آسٌىطٍى ثبشٌس 

تزْياعات ولياس ظًاي ثاِ     هظم اسات  تطًٍياه لاسضت اساتفبزُ هاي شاَز.      هتغيط ثاطاي سابظگبضي ثاب شاطاي  هرتلام اظ هاساضات الى      

ِ   ًاي ططاحي شَ گًَِ . ّونٌايي ثبياس اساتبًساضزّبي حفابظتي زض ثرا  تَلياس       سيىٌَاذات ٍ اساتبًساضز ثبشا    ،س وِ اتظابل ثاب شاجى

 لحبظ شَز.

 

 سيستن هثذل اًشطي كلي طشح : 8ضكل

 

 ّاي تادي ًحَُ تعييي هطخصات تَستيي (2-7-د

َ     ٍ  تربة تَضثيي ّبي ثابزي ثبياس ثبزّابي هؼواَلي    زض اً ثاط اسابس هياعاى تحوال ٍ تَاًابيي      . سًتٌاس ثبزّاب زض ًظاط گطفتاِ شا

 .اظ آًْب ضا اضائِ زازُ استوالس ّبي هرتلفي  IEC 61400 استبًساضز، تَضثيي ّبي ثبزي زض ثطاثط ثبز
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 IECّا تش اساس استاًذاسد  كالس تَستيي :1جذٍل 

 I II III IV كالس تَستيي

Vref. [m/s] 50 42.5 37.5 30 

Vave. [m/s] 10 8.5 7.5 6 

تاَضثيي ّابي    هثاب تَراِ ثاِ اضتفابع ّابة     ٍ هتاط ثطحبًياِ اسات،     6واِ حاسٍز   هَضز هطبلؼاِ،  هٌطمِ زض ثب تَرِ ثِ سطػت هتَس  ثبز 

 (.4)طجك رسٍلاًتربة هيشًَس IIIوالس 

 (هطخصات فٌي تَستيي9-7-د

هگابٍاتي ثاطاي    2هگابٍات اسات. ثاب تَراِ ثاِ ضغيان ثابز هٌطماِ تاَضثيي           10ي ايي پاطٍغُ حاسٍز   ظطفيت پي  ثيٌي شسُ ثطا

 ططاحي ًيطٍگبُ ثبزي اًتربة شسُ است. هشرظبت فٌي تَضثيي ثبزي هَضز ًظط ثِ شطح ظيط است.

 هطخصات فٌي تَستيي :5جذٍل 

 ًام تَستيي
 قطش پشُ تَاى ًاهي

 سيستن كٌتشل
 ّاباستفاع  سشعت ٍصل ٍ قطع تاد

[kW] [m] [m/s] [m] 

Unison88 2000 88 Pitch 3-25 80 

 

 ( اضائِ شسُ است.6وِ اطالػبت آى زض رسٍل )ثبشس هي II  ٍIII ّبي وطُ رٌَثي ثبوالس Unisonشطوت سبذت تَضثيي 

ي زائان هاي ثبشاس    غًطاتاَض ساٌىطٍى ثاب تحطياه آٌّطثاب     اظ ًاَع  هتطثطحبًياِ هاي ثبشاس. غًطاتاَض      12حساوخطتَليس تاَضثيي زضساطػت   

 ًشبى زازُ شسُ است. (9)وِ اظ ططيك گيطثىس سِ پلِ اي ثِ پطُ ّب ٍطل هي شَز. هٌحٌي تَاى ايي تَضثيي زض شىل 

 

 
 U88هٌحٌي تَاى تَستيي  :9ضكل 
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 U88:  مشخصات توربين 6جدول 

General  Rotor 

Type Horizontal Axis, Upwind  Type Variable Speed 

Rated Power 2,000 kW  Diameter 88 m 

Model U88 U93  Swept Area 6,079 m2 

Design Class IEC IIA 

IEC 

IIIA  Tilt Angle 5 deg. 

Hub height 80 m 80 m  

Primary 

Brake 

Blade Pitch 

(aerodynamic) 

Cut-in 3 m/s 3 m/s      

Rated 12 m/s 

11.5 

m/s  Blade 

Cut-out 25 m/s 

25 

m/s  Type Pre-bended (U88) 

      Material Glass/Epoxy 

Pitch System  Connection T-bolt 

Type Independent blade pitch        

Drive DC electric servo-drive    Controller 

Failsafe 

brake Battery back up    Type PLC 

      

Remote 

Control 

By Modem and 

Ethernet 

Generator  SCADA 

WPPIS (via 

Internet) 

Type 

Permanent Magnet, 

Synchronous        

Rated Power 2,180 kW    Gear box 

(electrical 

output)      Type 3 stage gear box 

Rotational 

Speed 430-1,250 rpm    Rated Power 2,256 kW 

Rated Voltage 600 V        

Rated Current 2,098 A    Transformer 

      Type Cast Resin 

Power Converter  Capacity 2,100 kVA 

Type G.B.T. PWM Control    Rated Voltage 22,900V/600 V 

Voltage AC 600 V    

(Primary/Secon

dary) 

3 

phase/60Hz/50H

z 

Frequency 50/60 Hz        
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 (تَاى پتاًسيل تَستيي1-7-د

 لبثل تجسيل اًطغي ثبز اظ ضاثطِ ظيط ثِ زست هي آيس: تَاى

 

P  ،تااَاى تجااسيلي ثااِ ٍاتα ُااطيت ثْااط   ِ تااطاون ثاابز ثطحساات ويلااَگطم ثااط   ρاساات(،  ٍضي )وااِ ثااِ ططاحااي تااَضثيي ٍاثساات

ِ  vّاابي تااَضثيي ثطحساات هتااط ٍ   شااؼبع پااطُ rهتطهىؼاات،     ثطاساابس  αاساات. حااساوخط همااساض   سااطػت ثاابز ثطحساات هتااط ثطحبًياا

 .]6[س هي ثبش 59/0( آلوبًي، Albert Betzيبفتِ ّبي آلجطت ثتع )

 

 ( ًتايج هحاسثِ اًشطي تَليذي5-7-د

زضراِ   11.2هتاط اظ ساطح زضياب ٍ هيابًگيي زهابي       1600هحبسجبت اًاطغي ًيطٍگابُ ثابزي ثاب زض ًظاط گاطفتي اضتفابع هتَسا          

سبًتيگطاز، ثب چگبلي 
31.03 /kg m              هماساض  84اًزابم شاسُ اسات. ثاب تَراِ ثاِ چگابلي ّاَا اًاطغي ذابلض تَلياسي %

 ذَاّس ثَز. WASPِ شسُ زض ًطم افعاض هحبسج

 

 چيذهاى هضسعِ تادي (8-د

   ُ ّابي ثابزي، فبطالِ ثْيٌاِ ثايي تاَضثيي ّابي ًظات شاسُ ٍ ًحاَُ آضايا  آًْاب هاي               يىي اظهسبئل هْان زضاحاساث ًيطٍگاب

  ٍ زُ ثطاثااط  ّابي ثاابزي ثبياس   ثاابز هَراَز هٌطمااِ حاساوخط اسااتفبزُ شاسُ ٍ آلااَزگي طاَتي ايزاابز ًشاَز. تااَضثيي      ثبشاس تااب اظ ظهايي 

لططشبى زض ضاساتبي ثابز يبلات ٍ پاٌذ ثطاثطلططشابى زض ضاساتبي ػواَزي اظ ّان فبطالِ زاشاتِ ثبشاٌس تاب ووتاطيي تلفابت حبطال                

ويلَهتطهطثاغ هىابى ذابلي ثاِ اظاي ّاط هگابٍات تاَاى ًابهي تَلياسي ًيبظهٌاس            1/0ّابي ثابزي تمطيجابه ثاِ      شَز. زض ًتيزاِ تاَضثيي  

. چياسهبى  اضائاِ شاسُ اسات   زض سابيت هاطاٍُ تپاِ ثاِ هٌظاَض وسات ثيشاتطيي ضاًاسهبى         ّاب   چياسهبى تاَضثيي   (10)زض شاىل  ّستٌس.

ّب ثِ ًحَي است وِ ثب تَرِ ثاِ رْات يبلات ٍظو ثابز، احاط سابيِ ثاِ حاسالل ثطساس. فبطالِ تاَضثيي ّابي هزابٍض حاسٍز                تَضثيي

 .استهتط  500
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 2MWچيذهاى تَستيي ّاي تادي : 41ضكل

 

 ا( هذلساصي تَستيي 9ّ-د

 Powerافاعاض   ثطاي ططاحي شجىِ الىتطيىي ًيطٍگبُ ثبزي هاطاٍُ تپاِ ٍ اًزابم پرا  ثابض، تاَضثيي ثابزي هاَضز ًظاط اظ ًاطم          

Factory DIgSILENT  ( هااسل تااَضثيي زض ًااطم افااعاض  11اسااتفبزُ شااسُ اساات. زض شااىل )DIgSILENT  ًُشاابى زاز

 20ٍلات ضا ثاِ    600ي ثبشاس. تاطاًس ّاط تاَضثيي ٍلتابغ      ٍلات ها   600زاضاي ٍلتابغ   MW 2شسُ است. غًطاتاَض ساٌىطٍى ثاب تاَاى     

 وٌس. ويلَ ٍلت تجسيل هي

 

 UNISON88هذل تَستيي تادي   -44ضكل
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 ارزيابي وتحليل مالي نيروگاه بادي مراوه تپه

 هطخصات هالي طشح

 ثبشس. هشرظبت هبلي ططح ثِ شطح ظيط هي

حبلات   6پاي  ثيٌاي شاسُ اسات. اضظيابثي ّابي هابلي زض        سابل   20الم( ظهبى سبذت ايي ططح ياه ٍ ًاين سابل ٍ طاَل ػواط آى      

 سبلِ لحبظ شسُ است: 10ثطزاضي  حبلت اٍل زٍضُ ثْطُ 4اًزبم شسُ وِ زض 

  1388سبلِ ٍ تخجيت ليوت ّب ثط اسبس سبل  10استْالن. 

  7سبلِ ٍ افعاي  ّعيٌِ ّبي سبليبًِ فطٍو ثطاثط ثب  10استْالن . % 

  1388ثط اسبس سبل سبلِ ٍ تخجيت ليوت ّب  20استْالن. 

  7سبلِ ٍ افعاي  فطٍو ٍ ّعيٌِ ّبي سبليبًِ ثطاثط ثب  20استْالن . % 

  7سبلِ ٍ افعاي  فطٍو ٍ ّعيٌِ ّبي سبليبًِ ثطاثط ثب  20ثْطُ ثطزاضي . % 

  1389% ثط اسبس سبل  7سبلِ ٍ افعاي  فطٍو ٍ ّعيٌِ ّبي سبليبًِ ثطاثط ثب  20ثْطُ ثطزاضي. 

هااي ثبشااس. وااِ اظ اثتااساي ساابل ثْااطُ ثااطزاضي ايااي همااساض تااب پبياابى   kWh 29،339،000َليااسي ساابليبًِ ة( اًااطغي الىتطيىااي ت

 ػوط ططح ازاهِ اضائِ ذَاّس شس.

ضيابل زض ًظاط گطفتاِ شاسُ اسات.       15000ح( ٍاحس پَل ضيبل هي ثبشس ٍ هجبزلاِ ذابضري ثاط اسابس ياَضٍ اسات ٍ ًاطخ ثطاثاطي آى         

 ضيبل هي ثبشس.( 13500، وِ ًطخ يَضٍ 6)ثِ استخٌبء حبلت 

% هااي  18% ٍ زض حبلاات ششاان   20حبلاات اٍل ثااطاي واال سااطهبيِ گااصاضي ٍ ّونٌاايي آٍضزُ سااْبهساضاى   5ت( ًااطخ تٌعياال زض 

 سبلِ هَضز ثطضسي لطاض زٌّس. 20ٍ  10ثبشس. سْبهساضاى هبيل ّستٌس تب اضظو ططح ضا زض زٍضُ 

 

 ّضيٌِ ّاي سشهايِ گزاسيُ( 

 ٌِّب،  شبهل هحَطِ سبظي ٍ ثْجَز ظهيي، ذطيس ظهيي، وبضّبي ػوطاًي، ثٌب ٍ سبذتوبى اتت:ث سشهايِ گزاسيّاي  ّضي

 هبشيي آهت ٍ تزْيعات، تزْيعات ربًجي، هطبلؼبت پي  اظ سطهبيِ گصاضي ٍ ّعيٌِ ّبي احتوبلي

 يٌِ ّبي اظ ّع زضطسيه سبليبًِ ثِ طَضت تؼويطات، ًگْساضي ٍ ثْطُ ثطزاضي  ّعيٌِ ّبيشبهل  تَليذ: ّضيٌِ ّاي

 .گطفتِ هي شًَس زض ًظط تَضثيي ّب سطهبيِ گصاضي
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 : ّضيٌِ ّاي ثاتت سشهايِ گزاسي7جذٍل 

 ّضيٌِ )هيليَى( اسصش اسقاطي هيضاى استْالک )سال( ّضيٌِ ضشح

 100 %100 20ٍ  10 ضيبلي خشيذ صهيي

 000,7 - 20ٍ  10 ضيبلي هحَطِ ساصي

 000,10 %5 20ٍ  10 ضيبلي ّا عوشاًي ٍ ساختواى

 16 %5 20ٍ  10 يَضٍ هاضيي آالت

 000,10 - 20ٍ  10 ضيبلي خذهاتي ٍ جاًثي

 % هبشيي آهت1 - 20ٍ  10 يَضٍ ّضيٌِ ّاي احتوالي

 000,1 - 20ٍ  10 ضيبلي هخاسج پيص اص تَليذ

 

 :ثْطُ ثطزاضي ثِ شطح ظيط هي ثبشس: ّعيٌِ ّبي تَليس زض سبل اٍل ّضيٌِ ّاي تَليذ 

 

 ٌِ ّاي تَليذ: ّضي8جذٍل 

 ضشح سديف
 دسصذ ّضيٌِ ّاي سالياًِ

 يَضٍ هيليَى ضيبل هتغيش

 20 160،000 - تؼويطات ٍ ًگْساضي 1

 30 - 168 ًيطٍي وبض )هبّط( 2

 30 - 168 ًيطٍي وبض )ييط هبّط( 3

4 

 ّعيٌِ ّبي ازاضي

 0 - 560 (1هسيطػبهل )

 0 - 700 (2ّيئت هسيطُ )

 0 - 480 (2هبلي )-وبضهٌس ازاضي

 0 - 200 (1ضاًٌسُ )

 0 - 560 (2وبضشٌبس )

 0 - 500 سبيط

 

 پيص تيٌي فشٍش 

 : پيص تيٌي فشٍش هحصَل9جذٍل 

 41 9 8 7 6 5 1 9 2 4 سال

 14670 29339 29339 29339 29339 29339 29339 29339 29339 29339 [MWh] هقذاس فشٍش
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 (10شوبضُ)طجك رسٍل  سشهايِ دس گشدش هَسد ًياص:

 41جذٍل 

 سٍصّاي تحت پَضص ضشح

 0 حسبة ّبي پطزاذتٌي

 0 تؼويط ٍ ًگْساضي

 0 زستوعز وبضگطاى هبّط

 0 زستوعز وبضگطاى ييطهبّط

 0 ازاضي

  حسبثْبي زضيبفتٌي

 30 زاذلي

 30 ذبضري

 

  :ٍاحس پَل ذبضري است، ثِ شطح آٍضزُ ًمسي سْبهساضاى شطوت ٍ ٍام ثلٌس هست وِ ثِ آٍضزُ سْبهساضاى رْت تأهيي هبلي

 ظيط هي ثبشس:

 شَز: %  ٍ ثِ شطح ظيط زضيبفت هي7% اظ ول سطهبيِ گصاضي ططح اظ ططيك ٍام ثلٌس هست اظ ثبًه ثب ًطخ ثْطُ 75

هبّاِ ذَاّاس ثاَز. هجلاگ ٍام زض      6لسا  ثاِ طاَضت     20شاَز واِ زض    هبُ اظ شاطٍع ثْاطُ ثاطزاضي آيابظ هاي      6ثبظپطزاذت ٍام پس اظ 

 (ووتط تَسؼِ يبفتِ لطاض گطفتِ استٍ ثِ تبضيد هبُ ششن سبل اٍل پطزاذت ذَاّس شس. ) ططح زض هٌطمِ يه لس  

 ثبلي هي هبًس ٍ تَظيغ ًرَاّس شس.تمسين سَز: وليِ سَز حبطل اظ سطهبيِ گصاضي زض ططح 

 

 :44جذٍل 

 5تا  4تأهيي هالي:  الف ( حالت 

 

 

 

 

 

 

 

 هقذاس هٌثع تأهيي هالي

 )ضيبل( 72.000.000.000 آٍضزُ سْبهساضاى

 )يَضٍ( 14.600.000 ول ٍام ثلٌس هست

 )ضيبل( 291.000.000.000 هزوَع

 )ضيبل( 7.000.000.000 آٍضزُ سْبهساضاى زض سبل اٍل ثْطُ ثطزاضي
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 6ب( حالت

 

 

 

 

 ث( هاليات

 سبل اظ هؼبفيت هبليبتي ثطذَضزاض است. 10ثِ ػلت ارطاي ططح زض هٌطمِ هحطٍم )ووتط تَسؼِ يبفتِ(، ايي ططح ثِ هست 

 

 ج( ٍضعيت تأهيي ًيشٍي اًساًي

 اًساًي ًيشٍي: 42جذٍل 

 تعذاد سوت تخص

 

 

 ازاضي

 1 هسيطػبهل

 3 ّيئت هسيطُ

 2 هبلي -وبضهٌس ازاضي

 1 ضاًٌسُ

 2 وبضشٌبس

 تَليس
 2 وبضگط هبّط

 3 وبضگط ييطهبّط

 

 ارزيابي مالي طرح

ثااِ هٌظااَض اضظياابثي التظاابزي ًيطٍگاابُ هااَضز ًظااط، تحلياال ّاابي التظاابزي ثااط اساابس ثْاابي فااطٍو هحظااَل )اًااطغي     

 20ضياابل زض هااست 1300ثااِ طااَضت يااه ويلااٍَات ساابػت اظ ثااطق تَليااسي ايااي ٍاحااسّب هؼاابزل     1388طيىااي( زض ساابل الىت

ّاابي هٌااسضد زض  ساابػت ثاابلي اًزاابم شااسُ اساات. ثااب تَرااِ ثااِ ايٌىااِ  ااطيت تؼااسيل ًااطخ      4ضياابل زض  900ساابػت اظ ضٍظ ٍ 

 لطاضزازّبي ثلٌس هست ػجبضت است اظ :

= (CPI1/CPI2)a*  ّب  طيت تؼسيل ًطخ 

 -aهتَسا  ًاطخ تساؼيط اضظ زض يىسابلِ لجال اظ ظهابى ػماس لاطاضزاز(         هبّاِ لجال اظ هَػاس پطزاذات/     ) هتَس  ًطخ تسؼيط اضظ زض ياه 

(1.02)b   

 CPI1 ( 1388شبذض ليوت ذطزُ فطٍشي زض اثتساي سبل پطزاذت :)194 

 هقذاس هٌثع تأهيي هالي

 )ضيبل( 65.500.000.000 آٍضزُ سْبهساضاى

 )يَضٍ( 14.600.000 ول ٍام ثلٌس هست

 )ضيبل( 262.600.000.000 هزوَع

 )ضيبل( 1.650.000.000 آٍضزُ سْبهساضاى زض سبل اٍل ثْطُ ثطزاضي
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CPI2    ( 1387شبذض ليوت ذطزُ فطٍشي زض اثتساي سبل ػمس لطاضزاز :)168 

   a  :0.5 طيت 

 1ثطاثط ثب سبل پطزاذت هٌْبي سبل ػمس لطاضزاز:  b طيت 

 ذَاّس ثَز. 0.07 طيت تؼسيل ًطخ ثب زض ًظط گطفتي هَاضز فَق 

 

 تشآٍسد اقتصادي

 % اظ اًاطغي اٍلياِ    16هگابٍات لحابظ شاسُ اسات. ثاب وساط        2ػاسز تاَضثيي    5هگابٍات،   10ثطاي ًيطٍگابُ ثابزي ثاب ظطفيات     

% ، تَلياااس ذااابلض اًاااطغي ثطاثاااط ثاااب                                             33.5ي ّاااَا زض هٌطماااِ( ٍ  اااطيت ظطفيااات ثطاثاااط  )ثاااب زض ًظاااط گاااطفتي چگااابل 

[MWh/y] 29339( ;8760*0.335*10.ذَاّس شس ) 

 هطخصات ًيشٍگاُ تادي:

 ػسز 5تؼساز تَضثيي:  -

 هگبٍات 2 لسضت ّط تَضثيي: -

 هگبٍات 10ظطفيت ًبهي ًيطٍگبُ: -

 زضطس 5/33طيت ظطفيت:   -

 سبل 20طَل ػوط سيستن:  -

 هبُ 18سبذت: زٍضُ  -

 % اظ ّعيٌِ سطهبيِ گصاضي تَضثيي ّب 1ّعيٌِ تؼويط ٍ ًگْساضي سبهًِ:  -

 هگبٍات سبػت 29339همساض اًطغي الىتطيىي تَليسي ذبلض زض يه سبل:  -

 

 دٍسُ تاصگطت سشهايِ

واِ رطيابى ًماسي ذابلض ٍ ياب ثاِ تؼجياط زيگاط ساَز ذابلض طاطح، ّعيٌاِ              زٍضُ ثبظگشت سطهبيِ ًشبى زٌّسُ ظهابًي اسات  

 6سطهبيِ گصاضي اٍليِ ططح ضا رجطاى ًواَزُ ٍ ثاِ ساطهبيِ گاصاض ثابظ هاي گطزاًاس. ثاب تَراِ ثاِ ثاطآٍضز التظابزي اياي شابذض زض               

 حبلت ثِ طَضت ظيط هي ثبشس:

 سبل 77/9 -1

 سبل 8  -2

 سبل 77/9  -3

 سبل 8 -4

 سبل 8  -5

 سبل 13/7  -6
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 خلي سشهايِ گزاسيًشخ تاصدُ دا

ًااطخ ثاابظزُ زاذلااي سااطهبيِ گااصاضي ًطذااي اساات وااِ زض ثىاابضگيطي آى اضظو فؼلااي زضآهااسّبي يااه سااطهبيِ گااصاضي ثااب    

اياي   IRRػٌَاى سطهبيِ اٍلياِ آى ثطاثاط گاطزز. ثاِ ثيابًي زيگاط اياي ًاطخ اضظو ذابلض فؼلاي طاطح ضا ثطاثاط طافط ذَاّاس واطز.                

 حبلت ثِ شطح ظيط هي ثبشس: 6ططح زض 

 

 :  ًشخ تاصدُ داخلي سشهايِ گزاسي49ل جذٍ

 IRR سٌاسيَ سديف

 3/5 1388سبلِ تخجيت ليوت ّب ثط اسبس سبل  10استْالن  1

 2/11 % 7سبلِ ٍ افعاي  فطٍو ٍ ّعيٌِ ّبي سبليبًِ ثطاثط ثب  10استْالن  2

 86/8 1388سبلِ تخجيت ليوت ّب ثط اسبس سبل  20استْالن  3

 24/13 % 7اي  فطٍو ٍ ّعيٌِ ّبي سبليبًِ ثطاثط ثب سبلِ ٍ افع 20استْالن  4

 89/15 % 7سبلِ ٍ افعاي  فطٍو ٍ ّعيٌِ ّبي سبليبًِ ثطاثط ثب  20ثْطُ ثطزاضي  5

 54/18 ضيبل 13500% ، ًطخ يَضٍ  7سبلِ ٍ افعاي  فطٍو ٍ ّعيٌِ ّبي سبليبًِ ثطاثط ثب  20ثْطُ ثطزاضي  6

 

 ًتيجِ گيشي

ُ شااسُ اساات زض طااَضتيىِ ضًٍااس هطبلؼاابت اهىاابى سااٌزي لجاال اظاحااساث ًيطٍگاابُ ثاابزي اظ ططيااك  زض ايااي همبلااِ ًشاابى زاز

هيىطٍسابيتيٌ  ثااِ طااَض طااحيح اًزاابم پااصيطز ٍ ثرظااَص زض ضاثطااِ ثااب ثطضسااي ٍشااٌبذت تااَضثيي ّاابي هتٌبساات ثااب ضغياان ثاابز   

ىالت وٌاًَي زض ضاثطاِ ثاب    ٍشطاي  هحيطاي هحال احاساث ًيطٍگابُ ثابزي ثظاَضت اطاَلي ٍاساتبًساضز ػوال شاَز ثسايبضي اظهشا            

احساث ًيطٍگبُ ثبزي هطتفغ هي گاطزز ٍثسايبضي اظ ّعيٌاِ ّابيي واِ اظ ثبثات ػاسم اًزابم هطبلؼابت اهىابى ساٌزي لجال اظ احاساث              

ثططٌؼت ثطق وشَض تحويل هي گطزز اظ لجيال ترطيات تاَضثيي ّاب ثاط احاط ػَاهال هحيطاي، اشاىبهت فٌاي ٍ ياب وابّ  تَلياس ٍ              

 ييطُ اظ ثيي هي ضٍز.

طبلؼاابت ًشاابى زازُ اساات ًااطخ ثاابظزُ زاذلااي سااطهبيِ گااصاضي زضحبلاات ششاان اظ ثْتااطيي ٍ ااؼيت ثطذااَضزاض اساات ٍ زض     ه

وِ ٍظاضت ًيطٍ چٌايي شاطايطي ضا ثاطاي ساطهبيِ گاصاض فاطاّن سابظز، ثرا  ذظَطاي ثاطاي هشابضوت زض اياي طاطح واِ                طَضتي

 س شس.زًجبل زاضز، تطييت ذَاِّ سبل ث 7زٍضُ ثبظگشت سطهبيِ اي لطيت ثِ 
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 نابعم
 

 (GIS)-Ghoghraphic  Information  Systemسيستن اطالػبت رغطافيبيي،  >1=

 ثطضسي ضٍو ّبي اًتربة هىبى رْت ًظت تَضثيي ّبي ثبزي. بزليبى، اضسطَ. شيطظاز، اثَالفيل،ط >2=

 .استبى گلستبىشطُ اظ هؼبًٍت ثطًبهِ ضيعي استبًساضي هستٌسات هٌت >3=

 .)ثطزاشت آظاز( آهَذتگبى تطووي ايطاى ضسبًي زاًشزَيبى ٍ زاً  اٍليي پبيگبُ اطالع ) هيجس ًيَظ >4=

 .رغطافيبي استبى گلستبى ستِ ترظظيّ >5=

[6] http://www.reuk.co.uk/Worlds-Largest-Wind-Turbine-Generator.htm. 

[7] The European Wind Energy Association (EWEA), Greenpeace and wind industry 

unveil global energy blueprint. http://www.- ewea.org/src/press.htm. 

[8] WWW.Google Earth.com. 
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